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HAMI - Hagyd, hogy téged is felfaljon a művészet!
Ha érdekel a zene, örömödet leled az alkotásban, akkor téged is várunk a
Herceghalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába!
Az oktatás térítési- illetve tandíj köteles.
Mit kínálunk?

Kedves Érdeklődők!

Kiváló művésztanáraink pedagógiai munkáját, jól felszerelt műhelyeinket, a
képző- és iparművészeti ágakon minden szükséges alapanyagot és eszközt,
hangszeroktatáshoz hangszert. A tanulói jogviszony egy tanévre szól.
Induló képzéseink:
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
1-2.o.- Előképző – Vizuális alapozó gyakorlatok
3. o.–tól Grafika és festészet alapjai és
Vizuális alkotó gyakorlatok - kerámia vagy tűzzománc
ZENEMŰVÉSZETI ÁG
Szolfézs előképző
Hangszeres előképző:
furulya-fuvola, gitár, zongora,
jazz-dob

Tisztelettel és szeretettel köszöntünk Mindenkit, akik iskolánk megismerése
céljából kezükbe vették tájékoztató kiadványunkat.
A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott
küldetésnyilatkozat alapján célunk, hogy a közoktatás
a település lakói számára
- modern körülmények között,
- világosan megfogalmazott tartalmakkal,
- megfelelő eszközökkel,
- felkészült pedagógusokkal történjen.
Szeretetteljes, családias légkörben kívánjuk elérni azt, hogy minden gyerek
adottságainak, képességeinek, érdeklődési körének megfelelő képzést kapjon.

Kórus

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
Néptánc

A jövő iskolája nem egy hely, ahová tartunk, azt mi hozzuk létre.

Milyen a mi iskolánk?

Nevelésünk színterei

- Első osztályban Meixner módszerrel és Mesezene

programmal tanítjuk olvasni és írni a

gyerekeket.
- Első- második osztályban sakk- logika tantárggyal fejlesztjük a logikus
gondolkodást.
- Alsó tagozaton egész napos oktatási formában működünk, ami többszöri
pihenést tesz lehetővé, egy-egy koncentráltabb munka után.
- Modern és játékos tanulásszervezési módokat alkalmazunk: kooperatív
tanulási technikák, kompetencia alapú oktatás, élménypedagógia
- Komplex Alapprogram alkalmazása: Tanulni élmény! – program: játékos,
élményalapú

tanulás,

együttműködés,

vélemény-formálás,

közösségben

gondolkodás.
- Művészeti oktatást vehetnek igénybe tanulóink, már az első évtől kezdve.
(Zene – képző- és táncművészeti tanszakok.)
- A gyerekek felzárkóztatását szakemberek: logopédus, szociális segítő,
pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus látja el.
- A tanórán kívüli tevékenységet a délutáni foglalkozások sokszínűsége
jellemzi: angol, varrás, horgolás, kreatív játékok, sakk, fitnesz, kosárlabda,
foci, diáksportkör, táltos-tréning, tömegsport, kempo, ÖKO szakkör, kézilabda,
röplabda, iskolaújság szerkesztés, tanulószoba, Logiscool.
- Negyedik osztálytól 2. idegen nyelvet (németet) is tanulhatnak diákjaink
csoportbontásban, a kötelező angol nyelv mellett.
- Differenciált csoportban tanulják felsőseink a matematikát.
- Iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, tehetséggondozásunk területei


Észjátékok kreatívan (tehetségsegítő gyakorlat)



Játszva könnyebb (logikus gondolkodás fejlesztése)



Táltos tréning (Tehetségkibontakoztatás)



Történelem másképp



Tér-Zene-Tánc (Alapfokú Művészeti Iskola)



TermTudorok (komplex természettudományos tehetséggondozás)
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